
Ένοπλη ληστεία µε Καλάσνικοφ στο Μενίδι

Βίντεο ντοκουµέντο από την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα
µέσα στο Αττικό Νοσοκοµείο δόθηκε στη

δηµοσιότητα και δείχνει καρέ καρέ τις κινήσεις του δράστη.
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Το σύνολο των εγγεγραµµένων 
ανέργων µε κριτήριο την αναζήτηση

εργασίας ανήλθε τον Ιούνιο 
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ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ
Ζέστη                 

Η θερµοκρασία από 23 έως 33
βαθµούς Κελσίου 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

4,8,12,16,20,24,28

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
Χριστίνα, Χριστιάνα, Κριστιάνα, Κρίστα,

Χρίστη, Κρίστη, Χριστινάκι
Αθηναγόρας

Ένοπλη ληστεία µε Καλάσνικοφ στο Μενίδι

Οι κακοποιοί φαίνεται πως δεν πάνε διακο-
πές.Πέντε άτοµα ακινητοποίησαν µε την
απειλή Καλάσνικοφ έξω από το σπίτι του

στο Μενίδι έναν ιδιοκτήτη µεταφορικής εταιρείας , τον
έδεσαν και στη συνέχεια άρπαξαν 20.000 ευρώ και το
πολυτελές αυτοκίνητό του µε το οποίο και διέφυγαν.

Επίσης  διάρρηξη σηµειώθηκε στην οδό Φιγαλείας
στο Γαλάτσι.

∆ύο δράστες µπήκαν σε διαµέρισµα του 1ου ορόφ-
ου, και αφαίρεσαν από τους ιδιοκτήτες, 7.000 ευρώ,
έναν φορητό υπολογιστή και δυο κινητά τηλέφωνα.

Εξαρθρώθηκε συµµορία που τους τελευταίους
µήνες είχε διαπράξει 57 διαρρήξεις, ληστείες και κλο-
πές σε σπίτια, πεζούς και αυτοκίνητα στα δυτικά
προάστια.

Σ
χεδόν στα ίδια επίπεδα µε
τον προηγούµενο µήνα
παρέµεινε η εγγεγραµµένη

ανεργία τον Ιούνιο του 2018, σύµφω-
να µε στοιχεία του ΟΑΕ∆, καθώς
παρουσίασε µία οριακή αύξηση
0,08%, που µεταφράζεται σε 630
περισσότερους ανέργους.

Ειδικότερα, το σύνολο των εγγεγρ-
αµµένων ανέργων µε κριτήριο την
αναζήτηση εργασίας ανήλθε τον
Ιούνιο σε 805.231 άτοµα έναντι
804.601 τον Μάιο. Από αυτά αυτά
482.707 (ποσοστό 59,95%) είναι
εγγεγραµµένα στο µητρώο του ΟΑΕ∆ για χρονικό διά-
στηµα ίσο ή και µεγαλύτερο των 12 µηνών και 322.524
(ποσοστό 40,05%) για χρονικό διάστηµα µικρότερο των
12 µηνών.

Συντριπτικά περισσότερες είναι οι γυναίκες για ακόµα
µία φορά, µε ποσοστό που προσεγγίζει το 65%, ενώ
όσον αφορά τα ηλικιακά κριτήρια σε ποσοστό σχεδόν
63% είναι µεταξύ 30 και 54 ετών.

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, περισσότεροι
από 75% είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης ενώ το 91,23% είναι Έλληνες υπήκοοι.

Σύµφωνα µε τα ίδια στοιχεία, αυξηµένοι κατά 10,35%
ήταν οι εγγεγραµµένοι άνεργοι που δεν αναζητούν
εργασία φτάνοντας τους 118.022, ενώ όσον αφορά τους
επιδοτούµενους ανέργους µειώθηκαν κατά 10,91%, φτά-
νοντας συνολικά τα 101.862 άτοµα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Ανατολική
και ∆υτική Αττική

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας της Ανατο-
λικής Αττικής.Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε από την Περιφερειάρχη Αττικής η Ανατολική και η
∆υτική Αττική, µετά τις πυρκαγιές που πλήττουν την Περιφέρεια. 

Νωρίτερα, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας της
Ανατολικής Αττικής

Ευρωπαϊκή βοήθεια ζήτησε η Ελλάδα, έξι εγκαυµατίες ο
επίσηµος απολογισµός

Ηµεγαλύτερη φωτιά µαίνεται  στην Κινέτα, ενώ ολονύχτια θα είναι επίσης η µάχη µε τις φλόγες στον Νέο Βου-
τζά και στα Χανιά.∆ιεθνή βοήθεια µέσω του Μηχα-
νισµού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ζήτησε η Ελλάδα ώστε να αντιµετωπίσει τις πυρκα-
γιές που µαίνονται σε διάφορες περιοχές, όπως ανακοίνωσε
εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, ενηµερώνοντας παράλ-
ληλα πως ο επίσηµος απολογισµός κάνει λόγο για έξι εγκα-
υµατίες.

Οι σηµαντικότερες φωτιές µαίνονται στην Κινέτα Αττικής,
στην περιοχή της Πεντέλης και του Νέου Βουτζά και στις
Βρύσες Χανίων, όπου οι επίγειες δυνάµεις της πυροσβεστι-
κής θα δίνουν ολονύχτια µάχη µε τις φλόγες, καθώς τα
εναέρια µέσα έχουν αποσυρθεί λόγω σκότους.

ΟΟΑΑΕΕ∆∆::  ΑΑυυξξηηµµέέννηη  ηη  ααννεερργγίίαα  ττοονν  ΙΙοούύννιιοο,,
σσυυννττρριιππττιικκάά  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  οοιι  γγυυννααίίκκεεςς

Το σύνολο των εγγεγραµµένων ανέργων µε κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας ανήλθε τον Ιούνιο σε 805.231 άτοµα
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Βίντεο ντοκουµέντο από την ένοπλη
ληστεία στην τράπεζα µέσα στο
Αττικό Νοσοκοµείο δόθηκε στη 

δηµοσιότητα και δείχνει καρέ καρέ τις
κινήσεις του δράστη. 

Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουµέντο
από την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα
µέσα στο Αττικό Νοσοκοµείο δόθηκε στη

δηµοσιότητα και δείχνει καρέ καρέ τις κινήσεις του
δράστη. 
Ένας άνδρας που όπως φαίνεται στο βίντεο
φοράει µάλλον µάσκα σιλικόνης, βγάζει από ένα
σακβουαγιάζ ένα όπλο και το οπλίζει.
Ο δράστης δίνει το σακίδιο στον ταµία ζητώντας τα
χρήµατα µε προτεταµένο το όπλο για να κάνει
κατανοητό ότι δεν αστειεύεται.

Στην τράπεζα βρίσκονται εκείνη την ώρα τρεις
γυναίκες που περίµεναν να εξυπηρετηθούν και
πάγωσαν στη θέα του όπλου.
Σύµφωνα µε τον ΣΚΑΙ που επικαλείται αστυνοµι-
κές πηγές, αξιωµατικοί της ΕΛΑΣ εκτιµούν ότι ο
δράστης είναι το ίδιο πρόσωπο µε τον ληστή που
χτύπησε επίσης τράπεζα στο Χαϊδάρι ανοίγοντας
µάλιστα πυρ µέσα στο κατάστηµα.

ΚΚιιννέέτταα  ::  ΣΣεε  ππύύρριιννοο  κκλλοοιιόό  σσππίίττιιαα  κκααιι  εεθθννιικκήή
οοδδόόςς,,  σσττηη  θθάάλλαασσσσαα  σσββήήννεειι  ηη  φφωωττιιάά

Σ
τις φλόγες έχουν παραδοθ-
εί δεκάδες σπίτια σε τρεις
οικισµούς της ευρύτερης

περιοχής της Κινέτας Αττικής,
ενώ η φωτιά πέρασε και την εθνι-
κή οδό, όπου υπάρχει διακοπή
κυκλοφορίας

Πύρινος εφιάλτης στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Κινέτας Αττικής.
Από νωρίς το µεσηµέρι συνεχίζει
να µαίνεται µεγάλη πυρκαγιά, µε
δεκάδες σπίτια να έχουν παρα-
δοθεί στις φλόγες σε τρεις οικι-
σµούς, τους οποίους οι κάτοικοι
εγκατέλειψαν έντροµοι.

Η φωτιά έφθασε µέχρι την εθνική οδό, όπου έχει διακοπεί η κυκλοφορία και παρά τη σκληρή µάχη
που δίνουν πυροσβέστες και κάτοικοι, τίποτα δεν δείχνει ότι µπορεί να σταµατήσει την λαίλαπα, παρά
µόνο η θάλασσα.

H κυκλοφορία στην Εθνική Οδό δεν αναµένεται να ξεκινήσει τουλάχιστον µέχρι τις πρωινές ώρες, ενώ
σύµφωνα µε πληροφορίες και την αυριανή µέρα τα οχήµατα δεν θα µπορούν να κινηθούν στην περ-
ιοχή.

Στο σηµείο βρίσκεται ισχυρή δύναµη της πυροσβεστικής µε 68 οχήµατα, 160 πυροσβέστες, 60 άτοµα
πεζοπόρων τµηµάτων, εθελοντικά οχήµατα και µηχανήµατα έργου.

Η ορατότητα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα περιορισµένη λόγω των πυκνών καπνών µε αποτέλεσµα τα
εναέρια µέσα πυρόσβεσης να επιχειρούν µε µεγάλη δυσκολία. Αλλά και οι επίγειες πυροσβεστικές
δυνάµεις βρίσκουν µεγάλη δυσκολία στο έργο τους, εξαιτίας των ισχυρών ανέµων που πνέουν µε έντα-
ση έως και επτά µποφόρ.

Στην Κρήνη Θεαγένους στα Μέγαρα:
Συναυλία µε Στέφανο Κορκολή 

και Σοφία Μανουσάκη
Συν αυλία µε τους Στέφαν ο Κορκολή και Σοφία

Μαν ουσάκη διοργαν ών ει η ∆ηµοτική Επιχ είρηση Μεγα-
ρέων , στην  Κρήν η του Θεαγέν η, την  Παρασκευή  27
Ιουλίου, ώρα 21:00 µε αφορµή την  παν σέλην ο εκείν ης
της ηµέρας.

Θα ακουστούν  συν θέσεις µεγάλων  δηµιουργών , όπως
Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Μικρούτσικος, Λάγιος,
Σπαν ός, κ.ά., όπως επίσης και µελοποιηµέν α ποιήµα-
τα των  Κ.Π. Καβάφη, Οδ. Ελύτη, Γ. Σεφέρη (σε πρώτη
εκτέλεση ), σε σύν θεση Στέφαν ου Κορκολή.
Ερµην εία: Σοφία Μαν ουσάκη
Σαξόφων ο-φλάουτο: Βασίλης ∆εφιγγος
Πιάν ο: Στεφαν ος Κορκολής

Η συν αυλία θα συν δυασθεί µε ξεν άγηση στους αρχ αι-
ολογικούς χ ώρους και τα µν ηµεία.

∆υστυχώς οι προβλέψεις για τον αριθµό
των θυµάτων ήταν δυσοίωνες καθώς µε
το πρώτο φως της ηµέρας θα µπορούσε

να εκτιµηθεί το µέγεθος της τραγωδίας. Αλλωστε,
τουλάχιστον 104 άτοµα είχαν τραυµατιστεί και
είχαν µεταφερθεί στα νοσοκοµεία. Το ακόµη χειρ-
ότερο: ∆εκάδες άνθρωποι δεν είχαν επικοινωνή-
σει µε τους δικούς τους ανθρώπους και εκατοντά-
δες είχαν εγκλωβιστεί στις περιοχές που η κατα-
στροφική πυρκαγιά έκαιγε ανεξέλεγκτη µέχρι τις
πρώτες πρωινές ώρες

Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 και η Ελλάδα ζει µια
ακόµη εθνική τραγωδία. Η χώρα θρηνεί τουλάχι-
στον 24 άτοµα που σκότωσε η πύρινη λαίλαπα η
οποία κατέστρεψε τα πάντα στο πέρασµά της στην
Ανατολική Αττική και σκόρπισε το θάνατο. Λίγο
πριν από τις 3 τα ξηµερώµατα ήρθε η τραγική επι-
βεβαίωση από επίσηµα χείλη. Από αυτά του
∆ηµήτρη Τζανακόπουλου οποίος είπε ότι τουλάχι-
στον 20 ήταν οι επιβεβαιωµένοι νεκροί µέχρι εκείνη
την ώρα.

«Περισσότεροι από 20 είναι οι νεκροί από την
πύρινη λαίλαπα στην Αττική», ανέφερε ο κυβερν-
ητικός εκπρόσωπος ∆.Τζανακόπουλος. Λίγο µετά
τις 4 το πρωί ανακοινώθηκε ότι µια γυναίκα και τρία
παιδιά ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα προ-
καλώντας σοκ σε όλη την Ελλάδα.

Σύµφωνα µε νεότερη ενηµέρωση από το υπουρ-
γείο Υγείας 104 είναι οι εγκαυµατίες -τραυµατίες
από τους οποίους οι 11 παραµένουν διασωληνω-
µένοι σε κρίσιµη κατάσταση. Επίσης υπάρχουν και
16 παιδιά µε εγκαύµατα και τραύµατα.

Ο κ. Τζανακόπουλος ανακοίνωσε επίσης ότι «το
φαινόµενο των 15 ταυτόχρονων εστιών σε τρία δια-
φορετικά µέτωπα που έλαβε χώρα σήµερα στην
Αττική, οδήγησε το ΥΠΕΘΑ να απευθύνει αίτηµα
προς τις ΗΠΑ, οι οποίες ανταποκρίθηκαν και έτσι
αύριο θα βρίσκεται στον εναέριο χώρο της Αττικής

ειδικά εξοπλισµένο µη επανδρωµένο αεροσκάφος
UAV, που θα παρατηρεί και θα εντοπίζει οποιαδή-
ποτε ύποπτη ενέργεια».

Ειδικότερα, στις δηλώσεις που έκανε από το
Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρ-
εσίας, όπου γίνεται ο συντονισµός των επιχειρή-
σεων µε τον πρωθυπουργό επικεφαλής οµάδας
υπουργών, ο κ. Τζανακόπουλος ανέφερε ότι «ο
συνδυασµός των σφοδρών ∆υτικών ανέµων και
των πολλαπλών παράλληλων µετώπων δηµιούργ-
ησε µια πρωτοφανή σε έκταση και δυσκολία κατά-
σταση για τις πυροσβεστικές δυνάµεις». Επισήµα-
νε ότι «είχαµε τρία παράλληλα µέτωπα περιµετρικά
της Αττικής και πάνω από 15 εστίες πυρκαγιάς που
ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα, δηµιουργώντας
έναν πρωτοφανή και ανυπέρβλητο κλοιό».

∆υστυχώς οι προβλέψεις για τον αριθµό των
θυµάτων ήταν δυσοίωνες καθώς µε το πρώτο φως
της ηµέρας θα µπορούσε να εκτιµηθεί το µέγεθος
της τραγωδίας. Αλλωστε, τουλάχιστον 102 άτοµα
είχαν τραυµατιστεί και είχαν µεταφερθεί στα νοσο-
κοµεία. Το ακόµη χειρότερο: ∆εκάδες άνθρωποι
δεν είχαν επικοινωνήσει µε τους δικούς τους ανθ-
ρώπους και εκατοντάδες είχαν εγκλωβιστεί στις
περιοχές που η καταστροφική πυρκαγιά έκαιγε
ανεξέλεγκτη µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Εθνική τραγωδία: Πάνω από 24 νεκροί
– Θύµατα πολλά παιδιά
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Το Ελληνικό Παρατηρη-
τήριο Βιοποικιλότητας
έδωσε στη δηµοσιότητα

χάρτη στον οποίο απεικονίζον-
ται οι περιοχές στην Ελλάδα
όπου έχουν εµφανιστεί µέδου-
σες. Πρόκειται για δεδοµένα
που συγκέντρωσαν µέχρι τώρα
για τις µέδουσες στην Ελλάδα
από το πρόγραµµα καταγραφ-
ής. «Το σύστηµα τραβάει αυτό-
µατα την τοποθεσία, οπότε
υπάρχει και περίπτωση ελάχι-
στων λαθών στα σηµεία που
έχουν µπει», όπως αναφέρουν.

∆είτε τα στοιχεία για τον Ιούλιο:

Παραλία ∆ρέπανος
Ψάθα, Κορινθιακός κόλπος
Βλαχόρεµα, Νότιο ανατολικό

Πήλιο
Παραλία Αναβύσσου
Αλεποχώρι Μεγάρων
Παραλία Αναβύσσου
Ανάβυσσο Αττικής
Παραλία Γλυφάδας
Αντίπαρος

Πραξίλειο, Κιάτο
Παραλία ∆ιµηνιό Κορινθίας
Καµάρι, Παλαιά Εθνική Οδός

Κορίνθου Πατρών
Συκιά Ξυλόκαστρου
Άβδηρα Ξάνθης
Παραλία Αβδήρων Ξάνθης
Παραλία Ποταµός, Επανοµή
Παραλία Κατερίνης
Παραλία Ακράτας
Πόρτο Ράφτη, Αγ. Μαρίνα
Παραλία Καθαρώνας,

Ναύπλιο

Καλαµάκι, Ακάνθους
Παραλία Αβδήρων
Κόρφος Κορινθίας
Παραλία Ζαχάρω Ηλίειας
Παραλία Ακράτας
Παραλία Αστέρα, Γλυφάδα,
Παραλία Ροβιές
Παραλία Κοχύλι, Βόρεια

Εύβοια
Παραλία Πόρτες, Βόρεια Κυνο-

υρία
Παραλία Αλυκές Αναβύσσου
Παραλία Ζόρκος, Άνδρος

ΤΤΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΙΙΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ
∆υτ. Αττική και ∆υτ. Ελλάδα: Σε ποιες θάλασσες 
έχουν καταγραφεί µέδουσες 

Στις 27 Ιουλίου το µεγαλύτερο
«µατωµένο φεγγάρι» του αιώνα
Η µεγαλύτερη σε διάρκεια ολική έκλειψη

Σελήνης ορατή και από την Ελλάδα

Μία µαγική νύχτα πρόκειται να βιώσουµε την Παρασ-
κευή στις 27 Ιουλίου, καθώς θα γίνει ορατό (και) στη
χώρα µας ένα πραγµατικά εντυπωσιακό αστρονοµικό
φαινόµενο.

Σύµφωνα µε τη NASA, θα συµβεί η µεγαλύτερη σε
διάρκεια ολική έκλειψη Σελήνης, γνωστή και ως «µατω-
µένο φεγγάρι». Πρόκειται µάλιστα για ένα ιδιαίτερα σπά-
νιο φαινόµενο που δεν έχει ξανασυµβεί ή δε θα ξανα-
συµβεί ποτέ στον 21ο αιώνα.

Το φαινόµενο θα είναι ορατό σχεδόν από όλη την
Ευρώπη, την Ασία, την Αυστραλία, την Αφρική και σε
κάποια µέρη της Νότιας Αµερικής.

Σύµφωνα µε όσα έχει αποκαλύψει η NASA το φεγγάρι
θα υποστεί την ολική έκλειψη για 1 ώρα και 43 λεπτά και
είναι η µεγαλύτερης διάρκειας έκλειψη που θα σηµειωθ-
εί µέχρι και το 2100. Η τελευταία έκλειψη Σελήνης
σηµειώθηκε τον περασµένο Ιανουάριο και ήταν µικρότε-
ρη σε έκταση.ενώ ακόµη µια θα σηµειωθεί στις 19 Ιανο-
υαρίου 2019. 

Συνολικά, από το 2001 µέχρι και το 2100 θα σηµειωθ-
ούν 85 εκλείψεις.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ: ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της απόφασης του ∆ιοικητικού µας Συµβουλίου του Συλλόγου Τριτέκνων Περ-
ιστερίου για συνάντηση µε όλους τους ∆ήµους του ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, πραγµατοποιήθηκε την
Τετάρτη  28/06/2018  στον ∆ήµο Ιλίου , συνάντηση µε τον Αντιδήµαρχο κ.  Χαραλαµπόπουλο Ιωάννη

µε την παρουσία του Προέδρου του Συλλόγου µας κ. ∆ροσάκη Εµµανουήλ ,του υπευθύνου δηµοσίων σχέ-
σεων κ. Κουκουγιάννη Ιωάννη και της κα. Παπαγεωργίου Πόπης  . 

Εκ µέρους µας παρουσιάσαµε στον Αντιδήµαρχο τις δράσεις µας για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η
τρίτεκνη οικογένεια και ζητήσαµε τη συµβολή του ∆ήµου στην προσπάθειά µας,  καθώς και την ενίσχυση των
παροχών του ∆ήµου προς τις τρίτεκνες οικογένειες. 

Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίµα . Υποσχέθηκε να βοηθήσει, µε τις υπηρεσίες του
∆ήµου, τις όποιες δράσεις του συλλόγου µας και σαν αρχή της καλής συνεργασίας ο  Αντιδήµαρχος κ. Χαρ-
αλαµπόπουλος Ιωάννης παραχώρησε στο σύλλογο µας, γραφείο δίπλα στο 4ο ΚΑΠΗ ΙΛΙΟΥ ( Θεοδώρας 48
, Ιλιον – Παλατιανή ) . Το γραφείο θα λειτουργεί κάθε Τρίτη από 18.30-20.30 και θα εξυπηρετεί τους τρίτεκ-
νους , πρωτίστως των  ∆ήµων Ιλίου , Πετρουπόλεως  αλλά και οποιοδήποτε άλλον τρίτεκνο θέλει να εξυπηρ-
ετηθεί . 

Ο Σύλλογος µας θα πραγµατοποιήσει συναντήσεις και µε τους υπόλοιπους  ∆ήµους του ∆υτικού Τοµέα
Αθηνών .
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Σ
υνεδριάζει αύριο Τετάρτη 25 Ιουλίου
2018 και ώρα  8:30  στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα Ελευσίνας, η αρµόδια

Οικονοµική Επιτροπή του δήµου για τη
λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα
της ηµερήσιας διάταξης:      

1. Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµα-
τος (οριστικός ανάδοχος) του ανοικτού µειο-
δοτικού ηλεκτρον ικού διαγωνισµού για την
εκτέλεση του έργου: “ Kατασκευή σταµ-
πωτών δαπέδων τεσσάρων οδών στην
Άνω Ελευσίνα ( Αθ. ∆ιάκου, Ραιδεστού,
Σινασσού, Αλ. Παναγούλη).

2. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για
την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης
για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την
συντήρηση & επισκευή λοιπού κεφαλαιακού
µηχανολογικού εξοπλισµού, ξυλουργικών
µηχανηµάτων κλπ., - έγκριση δαπάνης και
διάθεση πίστωσης ποσού 2.582,92 €.

3. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για
την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης
για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την
προµήθεια (2) απορριµµατοδεκτών (press
containers) 14Μ3 µε ηλιακή ενέργεια – έγκρ-
ιση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
140.000,00 €.

4. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών για την
υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για
την έκδοση πράξη ανάληψης πολυετούς
υποχρέωσης για την  πραγµατοποίηση
δαπάνης για την προµήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού – έγκριση δαπάνης και διάθεση

πίστωσης ποσού 398.159,68 €- (το ποσό
των 199.087,77 θα βαρύνει το ο.ε. 2018 και
το ποσό των 199.071,91 € θα βαρύνει το
ο.ε. 2019).

5. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος
∆/νση Καθαριότητας, Περιβάλλοντος,
Ανακύκλωσης & Πρασίνου – Τµήµα Σχεδια-
σµού & Εποπτείας Καθαριότητας-   για την
υποβολή αιτήµατος προς την Προϊσταµένη
της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για
την έκδοση πράξη ανάληψης υποχρέωσης
για την πραγµατοποίηση δαπάνης για την
εργασία καθαρισµού διαφόρων ρύπων από
επιφάνειες κτιρίων, µαρµάρων, πλατειών,
πεζοδροµίων, πινακίδων κλπ., δηµοσίων
χώρων ∆.Ε. Μαγούλας – έγκριση δαπάνης
και διάθεση πίστωσης ποσού 24.799,00 €.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Τµή-
µατος Συντήρησης ∆ηµοτικών Κτιρίων και
Λοιπών Υποδοµών  για την υποβολή αιτή-
µατος προς την Προϊσταµένη της Οικονοµι-
κής Υπηρεσίας του ∆ήµου για την έκδοση
πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για την συµµε-
τοχή του ∆ήµου στις δαπάνες έργων

∆Ε∆∆ΗΕ – έγκριση
δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 71,94
€ - ορισµός υπολόγου
και έκδοση εντάλµατος
προπληρωµής λόγω
αδυναµίας έκδοσης
κανον ικού εντάλµατος
ως απρόσφορου. 

7. Λήψη απόφα-
σης επί αιτήµατος ∆/νση
Καθαριότητας, Περιβάλ-
λοντος, Ανακύκλωσης &
Πρασίνου για την υπο-
βολή αιτήµατος προς
την  Προϊσταµένη της
Οικονοµικής Υπηρεσίας

του ∆ήµου για την έκδοση πράξη ανάληψης
υποχρέωσης για την  πραγµατοποίηση
δαπάνης για τις επείγουσες εργασίες καθαρ-
ισµού φρεατίων  ∆.Ε. Μαγούλας λόγω
πληµµυρών και καθαρισµός φρεατίων ∆.Ε.
Ελευσίνας – έγκριση δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 264.368,00 € 8. ∆ιορι-
σµός πληρεξούσιου ∆ικηγόρου για τον χειρ-
ισµό της υπόθεσης της ανακλήσεως της
οικοδοµικής άδειας της εταιρείας «
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.»  - υποβολή αιτήµατος
προς την Προϊσταµένη της Οικονοµικής
Υπηρεσίας του ∆ήµου για την έκδοση
πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για αµοιβή Νοµι-
κού ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ( υπόθεση
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Υ. Α.Ε.) – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
2.480,00 € -.

9. ∆ιορισµός πληρεξούσιου ∆ικηγόρου
για την εκπροσώπηση του ∆ήµου ενώπιον
του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών ανα-
φορικά για την ΠΡ 8788/6-11-2009 προ-

σφυγή που άσκησε η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., για
την ΠΡ 2146Β/2-7-2014 προσφυγή που
άσκησε ο ∆ιαχειριστής Ελλην ικού ∆ικτύου
∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας- υποβολή
αιτήµατος προς την Προισταµένη της Οικο-
νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου για την έκδο-
ση πράξη ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίηση δαπάνης για αµοιβή Νοµι-
κού ΜΗΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ – έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
744,00 €-.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση
τεχν ικής προδιαγραφής και κατάρτιση των
όρων της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνι-
σµού για την « Συντήρηση και Επισκευή
Λοιπού Κεφαλαιακού Μηχανολογικού Εξοπ-
λισµού, Ξυλουργικών Μηχανηµάτων κλπ»,
προϋπολογισµού δαπάνης 2.582,92 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

11. Λήψη απόφασης για την  έγκριση
τεχν ικής προδιαγραφής και κατάρτιση των
όρων της διακήρυξης ανοικτού διαγων ι-
σµού για την  « Προµήθεια δύο (2) απορρ-
ιµµατοδεκτών ( press containers) 14Μ3 µε
ηλιακή ενέργεια», προϋπολογισµού δαπάν-
ης 140.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ.

12. Λήψη απόφασης για την  έγκριση
τεχν ικής προδιαγραφής και κατάρτιση των
όρων της διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρον ι-
κού διαγων ισµού Άνω των Ορίων για την  «
Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» προϋ-
πολογισµού δαπάν ης  398.159,68 €
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

13. Έγκριση ή µη της έκθεσης για την
πορεία του έργου: « ∆ιανοίξεις οδών , καθ-
αιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυµοτοµούµε-
νων στην  περιοχή Αεροδροµίου»  µηνών
Απριλίου – Μαΐου – Ιουν ίου 2018 από την
ανάδοχο εταιρεία, βάσει του άρθρου 138
παρ. 15 του Ν. 4412/2016.

ΑΑΥΥΡΡΙΙΟΟ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  ∆∆..  ΕΕΛΛΕΕΥΥΣΣΙΙΝΝΑΑΣΣ  
Εξοπλισµοί υπηρεσιών, δαπάνες για κατασκευές και διορισµοί δικηγόρων 

Τ
ην  Παρασ-
κευή 21 Ιου-
λίου 2017,

στον  Ιερό Ναό
Αγίου Βλασίου
στην  κεν τρική
πλατεία του ∆ήµου
Αχ αρν ών , τελέ-
στηκε Αρχ ιερατικό
Μν ηµόσυν ο για
τους πεσόν τες
στην  Κύπρο κατά
την  τουρκική
εισβολή το 1974,
παρουσία του
∆ηµάρχ ου Αχ αρν ών , εκπροσώπων , του Ελλην ικού
Κοιν οβουλίου, και της Κυπριακής Πρεσβείας στην
Ελλάδα, καθώς και εκπροσώπων  των  τοπικών  αρχ ών
του ∆ήµου Αχ αρν ών , των  Σωµάτων  Ασφαλείας και
οργαν ώσεων  αγων ιστών  στην  Κύπρο το 1974. 

Μετά την  τέλεση του µν ηµόσυν ου, ακολούθησε
οµιλία µν ήµης από τον  Συν τον ιστή του Εµπορικού
Κέν τρου της Κυπριακής Πρεσβείας στην  Ελλάδα κ.
Ιωσήφ Κυπραίου και στη συν έχ εια έγιν ε κατάθεση
στεφάν ων  στο µν ηµείο του Μεν ιδιάτη οπλαρχ ηγού
Μήτρου Λέκκα από: τον  ∆ήµαρχ ο Αχ αρν ών  κ. Γιάν -
ν η Κασσαβό, τον  εκπρόσωπο της Κυπριακής Πρε-
σβείας κ. Ιωσήφ Κυπραίο, τον  Βουλευτή Περιφέρειας
Αττικής κ. Μάκη Βορίδη, τον  ∆ιευθυν τή ∆ιοίκησης της
123 Σµην αρχ ίας Τεχ ν ικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ)
Σµήν αρχ ο (Ι) Μιλτιάδη Φακίτσα, τον  ∆ιοικητή της 

Σχ ολής Εθν ικής Ασφάλειας Αστυν οµικός ∆ιευθυν τής 
κ. Βασίλειο Βράν τζα, το µέλος του ∆.Σ. του Παν ελ-

λήν ιου Συν δέσµου Αγων ιστών  Κύπρου 1974 κ. Χρή-
στο Παν ταζών α και µέλη του Συν δέσµου Πολεµιστών
και Τραυµατιών  Κύπρου 1974, υπό τους ήχ ους της
Φιλαρµον ικής Ορχ ήστρας του ∆ήµου Αχ αρν ών .

Με αφορµή την  ηµέρα µν ήµης για τα γεγον ότα στην
Κύπρο το 1974, ο ∆ήµαρχ ος Αχ αρν ών  κ. Γιάν ν ης
Κασσαβός δήλωσε: "Σε ιδιαίτερα συγκιν ησιακά φορτι-
σµέν ο κλίµα, ο ∆ήµος Αχ αρν ών  τέλεσε και φέτος
Αρχ ιερατικό Μν ηµόσυν ο για τους πεσόν τες στην
τουρκική εισβολή στην  Κύπρο το 1974. 

Μια εκδήλωση µν ήµης, όπου δηλών ουµε ρητά και
κατηγορηµατικά ότι, τα γεγον ότα της Κύπρου το 1974,
παραµέν ουν  έν α διαχ ρον ικό πλήγµα για όλον  τον  

Ελλην ισµό και
έχ ουµε ιερή
υποχ ρέωση, ν α
µην  τα 

ξεχ ν ούµε και
ν α µη τα λησµο-
ν ο ύ µ ε " .

Στο Μν ηµό-
συν ο για τους
πεσόν τες στην
Κύπρο παρα-
βρέθηκε, ο
πρώην  ∆ήµα-
ρχ ος Αχ αρν ών
κ. Τάκης

Παπαν ίκας, εκ µέρους της "Έν ωσης Κεν τρώων " ο
πολιτευτής κ. Γιώργος ∆αµάσκος, οι Αν τιδήµαρχ οι
Αχ αρν ών : Καθαριότητας και Αν ακύκλωσης κ.
Θοδωρής Συριν ίδης, Τοπικής Αν άπτυξης και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. ∆ηµήτριος Γιαν ν ακόπου-
λος, Τεχ ν ικών  Υπηρεσιών  κ. Παν αγιώτης Πολυµε-
ν έ α ς .  

Επίσης, ο Γεν ικός Γραµµατέας του ∆ήµου Αχ αρν ών
κ. Θαν άσης Κατσιγιάν ν ης, ο Πρόεδρος της Σχ ολικής
Επιτροπής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου
Αχ αρν ών  κ. Κώστας Καρυδάκης, η Πρόεδρος της Σχ ο-
λικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του
∆ήµου Αχ αρν ών  κα Γεωργία Ευθυµιάδου, ο Πρόεδρος
της ∆ηµοτικής Φρον τίδας Αχ αρν ών  κ. Γιώργος ∆ασκα-
λάκης και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοιν ωφελούς
Επιχ είρησης Αχ αρν ών  κα Μαρία Ναυροζίδου.

Ηµέρα µνήµης για τους πεσόντες στην Κύπρο το 1974 στον ∆ήµο Αχαρνών
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Μια ακόµα µεταγραφή 
ολοκλήρωσε ο Ασπρόπυργος  
Ανακοίνωσε την Παρασκευή

(20/7) την απόκτηση
του Γιώργου Μακροστέργιου.

Α
κόµα έναν παίκτη πρόσθεσε στο ενεργ-
ητικό του ο Ασπρόπυργος.Η οµάδα της
∆υτικής Αττικής ανακοίνωσε την Παρασκε-

υή (20/7) την απόκτηση του 21χρονου αµυντικού
µέσου Γιώργου Μακροστέργιου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Ένωση Πανασπροπυργιακού – ∆όξας

βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει:
Την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Μακροστέρ-

γιου Γιώργου. Το νέο απόκτηµα της οµάδας µας
είναι 21 χρονών και αγωνίζεται ως αµυντικός
µέσος.

Έχει  προσφέρει  τις υπηρεσίες του στον
Ολυµπιακό Πειραιά από 10 χρονών µέχρι το
2016 (2007 – 2016) παίζοντας σε όλες τις κατ-
ηγορίες (Κ12, Κ13, Κ14, Κ15, Κ16,Κ17,Κ18),
όπου γνώρισε διακρίσεις κατακτώντας πρωταθ-
λήµατα µε την φανέλα του Ολυµπιακού Πειραιά.

Το 2016 και αγωνίστηκε ως επαγγελµατίας
στον Αστέρα Τρίπολης και την χρονιά 2017-
2018 δόθηκε δανεικός στην ΠΑΕ Σπάρτη από
όπου και επέστρεψε τον Αστέρα Τρίπολης τον
Ιανουάριο 2018. Έχει αγωνιστεί επίσης µε τον
Ολυµπιακό στο Champions League Νέων.

Το 2015-2016 έγινε ∆ιεθνής µε την Εθνική
Ελλάδος Νέων Κ17.

Καλωσορίζουµε τον Μακροστέργιο Γιώργο
στην οικογένεια του Ασπρόπυργου και του
ευχόµαστε υγεία και εκπλήρωση των στόχων.»

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΛΟΓΩ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Περιµετρικά του αρχαιολογικού
χώρου Ελευσίνας, που οδηγεί
στην κορυφή του λόφου του

Αγίου Νικολάου 

Σ
ύµφωνα µε την απόφαση του Προέδρου
του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προ-
στασίας Περιφερειακής Ενότητας ∆υτικής

Αττικής Αντιπεριφερειάρχη κ. Ιωάννη Βασιλείου
λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πρόκλησης πυρκα-
γιάς, απαγορεύεται η κυκλοφορία στην πάροδο
της οδού Γκιόκα, στη Β.∆. περίµετρο του αρχαιο-
λογικού χώρου Ελευσίνας, που οδηγεί στην κορ-
υφή του λόφου του Αγίου Νικολάου από
07:00π.µ. της ∆ευτέρας 23/7/2018 µέχρι
07:00π.µ. της Τρίτης 24/7/2018 (της απαγόρευ-
σης εξαιρούνται οι κάτοικοι της περιοχής).

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργει-
ες στην ύπαιθρο που µπορούν να προκαλέσουν

πυρκαγιά από αµέλεια, όπως η ρίψη αναµµένων
τσιγάρων, το κάψιµο ξερών χόρτων και κλαδιών ή
υπολειµµάτων καθαρισµού, η χρήση µηχανηµά-
των που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίο-
να, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων
ψησταριών κ.α.

Επίσης, υπενθυµίζεται ότι κατά τη διάρκεια της
αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των
αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι
πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αµέσως
την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθµό κλήσης
199.

ΚΤΕΛ Ν. Αττικής: Πάµε παραλία! Κάλεσµα στους κατοίκους της 
περιοχής να επωφεληθούν από τις τιµές προσφοράς 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πόρτο Γερµενό, η περιοχή που συνδυάζει βουνό και θάλασσα!!! Βρίσκεται ανάµεσα στον Κιθαι-

ρώνα και στο όρος Πατέρας και ενώ πλησιάζεις στην περιοχή η θέα σε αποζηµιώνει καθώς τα δύο βουνά χάνον-
ται στην θάλασσα. Οι παραλίες είναι καθαρές και απάνεµες και έχουν είτε αµµουδιά είτε βότσαλο.

Επωφεληθείτε από τις τιµές της
προσφοράς του ΚΤΕΛ Ν. Αττικής και
απολαύστε το µπάνιο σας στην παρ-
αλία του Πόρτο Γερµενό

Αφετηρία Λεωφορείων: Πλ. Αγίων
Ασωµάτων, Θησείο (πλησίον σταθ-
µού ΗΣΑΠ «Θησείο»)

Τιµές προσφοράς µετ’ επιστροφής:
ΑΘΗΝΑ – ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ:

10,50€
ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ:

7,50€
ΜΑΝ∆ΡΑ – ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ:

7,00€
ΕΡΥΘΡΕΣ – ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ:

5,50€
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΠΟΡΤΟ

ΓΕΡΜΕΝΟ: 5.50€
ΑΓΙΑ ΣΩΤΗΡΑ – ΠΟΡΤΟ

ΓΕΡΜΕΝΟ: 5.50€
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Π
ερίπου 60.000 µετανάστες και πρόσφυγες
βρίσκονται σήµερα «εγκλωβισµένοι» στα Βαλ-
κάνια, υπολογίζουν οι αυστριακές Αρχές, που

εκτιµούν ότι κάποιοι είναι για καιρό στην περιοχή ενώ
άλλοι έφτασαν πρόσφατα µέσω Ελλάδας. Οπως
προκύπτει από στοιχεία του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού,
από τις αρχές του χρόνου έφτασαν στη Βοσνία-Ερζε-
γοβίνη περίπου νέοι 8.000 πρόσφυγες και µετανάστες,
οκτώ φορές περισσότεροι απ΄ ότι το 2017. Μόνον τις
τελευταίες εβδοµάδες ο αριθµός των νεοαφιχθέντων
ξεπέρασε τις 3.000. Οι Αρχές της χώρας µιλούν την ίδια
ώρα για 3.000 µε 4.000 ανθρώπους. Στην Ελλάδα κατα-
γράφηκαν µέχρι και τις 8 Ιουλίου 24.000 νέες αφίξεις
µεταναστών και προσφύγων, ένας αριθµός αυξηµένος
κατά 122% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο διάστηµα
πέρσι, σύµφωνα µε τον Γκέραλντ Τάτσγκερν από την
Υπηρεσία ∆ίωξης του Εγκλήµατος της Αυστρίας. Ο ίδιος
αναφέρει ότι οι προσφυγικές ροές δια µέσω του Έβρου
παίζουν όλο και πιο σηµαντικό ρόλο. Από τις αρχές του
χρόνου έχει πολλαπλασιαστεί ο αριθµός των ανθρώπων
που επιχείρησαν να περάσουν παράνοµα από την
Τουρκία στην Ελλάδα µέσω του ποταµού, αναφέρει η
Deutsche Welle. Το Γερµανικό Πρακτορείο Ειδήσεων
(dpa) σηµειώνει ότι, πρόσφατα, κύκλοι της ελληνικής
κυβέρνησης παρέπεµπαν στο ότι η προσφυγική συµφ-
ωνία ΕΕ-Τουρκίας που υπεγράφη το 2015 δεν συµπερι-
λαµβάνει τα σύνορα στον Έβρο. Οι επαναπροωθήσεις
προς την Τουρκία αφορούν µόνον ανθρώπους που έφτα-

σαν στην Ελλάδα δια θαλάσσης. ∆εδοµένου ότι η συµφ-
ωνία δεν ισχύει για την περιοχή του Έβρου, η Άγκυρα
δεν έχει ουσιαστικά κίνητρο να εµποδίσει τους πρόσφυ-
γες από το επικίνδυνο ταξίδι µέσω του ποταµού, φέρεται
να αναφέρει η ελληνική πλευρά. Σύµφωνα µε τον αυστρ-
ιακό ειδικό ο οποίος αγωνίζεται εδώ και 17 χρόνια κατά
των διακινητών και του εµπορίου λευκής σαρκός, η κατά-
σταση ενδέχεται να κλιµακωθεί εκ νέου εάν επιδεινωθεί
η κατάσταση της τουρκικής οικονοµίας και πολλοί πρό-
σφυγες και µετανάστες που σήµερα εργάζονται στην
Τουρκία, χάσουν τη δουλειά τους. «Στην περίπτωση
αυτή εκατοντάδες χιλιάδες θα ήταν στο δρόµο και θα
επιχειρούσαν να έρθουν στην Ευρώπη». Και στο άµεσο
µέλλον η Ισπανία θα συνεχίσει να δέχεται µεγάλα προ-
σφυγικά κύµατα εκτιµά ο Τάτσγκερν. Οι διακινητές προ-
σαρµόζονται γρήγορα σε κάθε αλλαγή. Από τον Ιούνιο
υπάρχει µια σαφής µετατόπιση των προσφυγικών ροών,
µε την Ισπανία να εξελίσσεται πλέον σε κύριο προορι-
σµό. «Η φιλελεύθερη στάση της Μαδρίτης που λέει ότι
δεν θα στείλει πλοία πίσω, κάνει αµέσως το γύρο του
κόσµου», λέει ο Αυστριακός. Η Ιταλία από την άλλη,
έκλεισε ουσιαστικά όλα τα λιµάνια της για πλοία που
µεταφέρουν πρόσφυγες. Σύµφωνα µε την ∆ιεθνή Οργά-
νωση Μετανάστευσης, τον Ιούνιο κατέφτασαν στην
Ιταλία µόλις 3.100 πρόσφυγες και µετανάστες, που είναι
ο χαµηλότερος αριθµός που έχει καταγραφεί Ιούνιο µήνα
από το 2014. Πηγή: Protagon.gr

Συνεδριάζει  το ∆Σ της ΕΝΠΕ
για τον Προϋπολογισµό 
των Περιφερειών το 2019

Με βασικό θέµα το Σχέδιο Κοινής Υπο-
υργικής Απόφασης για τον Προϋπολογι-
σµό των Περιφερειών το 2019 συνεδριάζει
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) σήµερα
Τρίτη 24 Ιουλίου και ώρα 11 το πρωί, στα
γραφεία της, Μεσογείων 15, 4ος όροφος.

«Παγίδα» προσφύγων και πάλι τα Βαλκάνια, στους 60.000 οι εγκλωβισµένοι 
Υπερδιπλάσιες από πέρυσι είναι οι προσφυγικές ροές που καταγράφονται από την Ελλάδα
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Ένοπλη επίθεση στην ελληνική συνοικία του Τορόντο:1 νεκρή, 13 τραυµατίες

Ε
νοπλη επίθεση στην ελληνική συνοικία του Τορ-
όντο πραγµατοποιήθηκε αργά το βράδυ της
Κυριακής.  Σύµφωνα µε την ενηµέρωση του επι-

κεφαλής της αστυνοµίας του Τορόντο, από την επίθεση
µια γυναίκα έπεσε νεκρή, ενώ 13 ακόµη τραυµατίστηκαν.
Μια ανήλικη νοσηλεύεται σε κρίσιµη κατάσταση. Νεκρός
είναι και ο δράστης ύστερα από ανταλλαγή πυροβολι-
σµών µε τους αστυνοµικούς. 

Ο µαυροφορεµένος δράστης ξεκίνησε την επίθεση
λίγο µετά τις 22.00 το βράδυ τοπική ώρα, δηλαδή 5 τα
ξηµερώµατα ώρα Ελλάδος, και σύµφωνα µε το καναδικό
τηλεοπτικό δίκτυο CBC, ακούστηκαν τουλάχιστον 10 ως
15 πυροβολισµοί, 25 σύµφωνα µε άλλη πηγή. Οι λόγοι
της επίθεσης παραµένουν άγνωστοι προς το παρόν.  Η
αστυνοµία ανέφερε ότι ο δράστης της επίθεσης, περίπου
30 ετών,  χρησιµοποίησε πιστόλ και σκοτώθηκε σε
ανταλλαγή πυρών µε αστυνοµικούς.Τα αίτια της επίθε-
σης παραµένουν άγνωστα. Ο αρχηγός της αστυνοµίας
της πόλης, Μαρκ Σόντερς, είπε : «εξετάζουµε όλα τα πιθ-
ανά κίνητρα (...) δεν κλείνουµε καµιά πόρτα», στην έρευ-
να που διενεργείται.

Κάποια τοπικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για άντρα γνωστό
στις Αρχές για τις αντιλήψεις του περί «υπεροχής της
λευκής φυλής». 

Ο δήµαρχος του Τορόντο Τζον Τόρι, µιλώντας στα
τοπικά µέσα, εξέφρασε την άποψη ότι η επίθεση ήταν
αποτέλεσµα του προβλήµατος µε τα όπλα που υπάρχει
στον Καναδά. «Τα πυροβόλα όπλα είναι εύκολα διαθέσι-
µα σε πολλούς ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά.  Πρό-
σθεσε ότι η επίθεση έγινε σε µια περιοχή πολύ ειρηνική
η οποία αποτελεί µέρος του Ντάνφορθ και ότι η κοινότ-
ητα είναι σε σοκ.

«Είναι αδιανόητο ότι µπορεί να συµβαίνουν τέτοια
πράγµατα», πρόσθεσε. Αργότερα, µέσω Twitter ο ο Τζον
Τόρι χαρακτήρισε οδυνηρή, δειλή πράξη την επίθεση.
«Πρόκειται για µια επίθεση κατά αθώων οικογενειών και
ολόκληρης της πόλη µας. Συνοµίλησα µε τον πρωθυπο-
υργό (της πολιτείας) Νταγκ Φορντ ο οποίος εκφράζει τα
συλλυπητήριά του εξ ονόµατος της επαρχίες και θα προ-
σφέρει οποιαδήποτε βοήθεια απαιτηθεί». 

Ο τοπικός πρωθυπουργός του Οντάριο, όπου ανήκει
το Τορόντο, τούιταρε: «Η καρδιά µου είναι µε τα θύµατα
της φρικιαστικής αυτής επίθεσης ένοπλης βίας στο Τορ-
όντο. Σας ευχαριστούµε που ανταποκριθήκατε τόσο γρή-
γορα για να βοηθήσετε τα θύµατα». 

Οδυνηρή, δειλή πράξη χαρακτήρισε ο δήµαρχος του
Τορόντο την επίθεση. «Πρόκειται για µια επίθεση κατά
αθώων οικογενειών και ολόκληρης της πόλη µας.
Συνοµίλησα µε τον πρωθυπουργό (της πολιτείας) Νταγκ
Φορντ ο οποίος εκφράζει τα συλλυπητήριά του εξ ονό-
µατος της επαρχίες και θα προσφέρει οποιαδήποτε
βοήθεια απαιτηθεί».

Η ελληνικής καταγωγής δηµοτικής σύµβουλος Μέρι
Φραγκιεδάκης τουίταρε: «Οι λέξεις δεν µπορούν να εκφ-
ράσουν τη θλίψη µου για αυτήν την αποτρόπαιη πράξη». 

Αυτόπτες µάρτυρες περιγράφουν και σοκάρουν

Η Τζόντι Στέινχορ η οποία βρισκόταν µε την οικογένειά
της στο εστιατόριο Christina την ώρα της επίθεσης
µιλώντας στο CBC είπε ότι άκουσε περίπου 15 πυροβο-

λισµούς και κάποιοι άρχισαν να
τους φωνάζουν να µετακινηθ-
ούν στο πίσω µέρος του εστια-
τορίου. «Ακούγαµε ανθρώπους
να ουρλιάζουν µπροστά», είπε
ακόµη. 

Ο Αντριου Βαν Ικ ο οποίος ζει
στην περιοχή ήταν επίσης
αυτόπτης µάρτυρας. Μόλις
άκουσε τους πυροβολισµούς
κοίταξε έξω από το παράθυρο:
«Υπήρχε αναταραχή στο
δρόµο. Είδε κάποιον να έρχεται
ακριβώς από κάτω και να πυρ-
οβολεί στο εστιατόριο
Demetres. Ηταν τροµακτικό».

Περιέγραψε τον ένοπλο ως ένα άνδρα κοντά στα 40,
ντυµένο στα µαύρα. 

Ο Τζον Τούλοκ έβγαινε από το αυτοκίνητό του όταν
ακούστηκαν οι πυροβολισµοί. «Αρχικά νόµιζα ότι ήταν
πυροτεχνήµατα. Στη συνέχεια όµως είδα ανθρώπους να
τρέχουν προς το µέρος µας. Η στιγµή ήταν σουρεαλιστι-
κή και ήταν δύσκολο να πιστέψουµε ότι ήταν πραγµατι-
κή». 

Η κατάσταση στο Τορόντο όσον αφορά τα βίαια
επεισόδια µε τη χρήση πυροβόλων όπλων έχει επιδει-
νωθεί πολύ φέτος. Οι θάνατοι σε τέτοια επεισόδια
αυξήθηκαν στους 26 µέχρι στιγµής το 2018, δηλαδή κατά
53% σε σύγκριση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του
2017, όταν είχαν σηµειωθεί 17. Τα περιστατικά βίας στα
οποία σηµειώθηκε χρήση όπλων αυξήθηκαν στα 212
φέτος, κατά 13% από το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα
πέρυσι, όταν είχαν καταγραφεί 188.

Μ
όλιες τέσσερις ηµέρες θα παραµέν ει αν οιχ τό το
taxis για την  εµπρόθεσµη υποβολή των
περίπου 800.000 φορολογικών  δηλώσεων  που

δεν  έχ ουν  ακόµη υποβληθεί εν ώ όσοι χ άσουν  την
προθεσµία θα έρθουν  αν τιµέτωποι µε βαριές καµπάν ες
από 100 έως 500 ευρώ.

Η ηλεκτρον ική πύλη πιθαν ότατα ν α κλείσει τα
µεσάν υχ τα της Πέµπτης 26 Ιουλίου αν  και  θεωρείται
σχ εδόν  βέβαιο ότι θα δοθεί δεύτερη παράταση µέχ ρι
τέλη Ιουλίου. Ήδη έχ ουν  κατατεθεί 5,4 εκατ. δηλώσεις
εν ώ η πρώτη δόση του φόρου για όσους έχ ουν  χ ρεω-
στικό εκκαθαριστικό θα πρέπει ν α καταβληθεί µέχ ρι τις
31 Ιουλίου.

Μισθωτοί και συν ταξιούχ οι που δεν  θα καταθέσουν
εγκαίρως τη δήλωσή τους θα κληθούν  ν α πληρώσουν
πρόστιµο 100 ευρώ αν εξάρτητα αν  πληρών ουν  ή όχ ι
συµπληρωµατικό φόρο και 250 ευρώ όσοι τηρούν  απλο-

γραφικά στοιχ εία
και λάβουν  χ ρεω-
στικό σηµείωµα. 

Οι «καµπάν ες» για τις επιχ ειρήσεις που τηρούν  διπ-
λογραφικά στοιχ εία και δεν  υποβάλλουν  εν τός των
χ ρον ικών  ορίων  τις δηλώσεις τους, φτάν ουν  στα 500
ευρώ.Με βάση τα στοιχ εία της Αν εξάρτητης Αρχ ής
∆ηµοσίων  Εσόδων  µέχ ρι τις 20 Ιουλίου είχ αν  υποβ-
ληθεί 5.483.597 δηλώσεις.

Για 2.172.986 δηλώσεις το αποτέλεσµα της εκκαθάρι-
σης είν αι χ ρεωστικό µε το συν ολικό ποσό του φόρου
ν α αν έρχ εται σε 2,45 δισ. ευρώ και τέσσερις στους
δέκα φορολογούµεν ους καλούν ται ν α πληρώσουν  µέσο
συµπληρωµατικό φόρος 1.129 ευρώ.

Ο φόρος θα πληρωθεί σε τρεις διµην ιαίες δόσεις µε
την  πρώτη ν α λήγει στο τέλος του τρέχ ον τος µήν α τη
δεύτερη στις 28 Σεπτεµβρίου και η τρίτη στις 30 Νοεµ-

βρίου. Θα πρέπει ν α σηµειωθεί ότι εκτός από τον  φόρο
εισοδήµατος στα εκκαθαριστικά εν σωµατών ον ται η ειδι-
κή εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτηδεύµατος, η
προκαταβολή φόρου για το επόµεν ο έτος και το τέλος
επιτηδεύµατος, κατά περίπτωση.

Το 47,53% των  φορολογουµέν ων  δεν  πληρών ει
επιπλέον  φόρο στο ελλην ικό ∆ηµόσιο, καθώς οι
2.606.441 φορολογικές δηλώσεις είν αι µηδεν ικές.

Για το 12,84% των  φορολογουµέν ων  ή 702.170 φορ-
ολογουµέν ους προέκυψε επιστροφή φόρου που κατά
µέσον  όρο φθάν ει τα 414 ευρώ.

Συν ολικά, το ποσό που θα επιστρέψει ή θα
συµψηφίσει το ∆ηµόσιο µε άλλες οφειλές των  φορολογο-
υµέν ων  αν έρχ εται σε 291,6 εκατ. ευρώ.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΠΠααρρααµµέέννοουυνν  σσεε  εεκκκκρρεεµµόόττηητταα  
ππάάννωω  ααππόό  660000..000000  δδηηλλώώσσεειιςς..
ΜΜεεττάά  ββααρριιέέςς  ««κκααµµππάάννεεςς»»
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Τρεις Ελευσίνιοι ταξίδεψαν στην
Leeuwarden της Ολλανδίας κατόπινη
συµµετοχή τους στην Ηµέρα Γειτονιάς των

ΠΠΕ (ECoC's Neighbours' Day - goo.gl/2Nshsd)
από τις 25 ως τις 27 Μαΐου 2018.

Η Παναγιώτα Μακρή, η Ρέα Μανούση, και ο Σερ-
αφείµ Σταµατιάδης, συνοδευόµενοι από τον Γιάννη
Κουκµά από την Ελευσίνα 2021, φιλοξενήθηκαν
από µια οικογένεια στο Grouw της Leeuwarden. Στη
διάρκεια του διηµέρου οι τρεις νέοι είχαν την ευκαι-
ρία να βιώσουν την καθηµερινότητα και να πάρουν
µια γεύση από δρώµενα που πραγµατοποιούνται
σε µια τρέχουσα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της
Ευρώπης.

Συµµετείχαν σε συζητήσεις, µοιράστηκαν εµπει-
ρίες και προβληµατισµούς µε άλλους Ευρωπαίους
πολίτες προηγούµενων και µελλοντικών ΠΠΕ,
γνώρισαν κάποια από τα 60 συµµετοχικά προγράµ-
µατα #Mienskip, σχεδιασµένα από τους ίδιους
κατοίκους, και συνεργάστηκαν για την επίλυση
θεµάτων, την ανάπτυξη ιδεών, αλλά και τη δηµιο-
υργία κοινών συµµετοχικών προγραµµάτων.

Ευχαριστούµε την Leeuwarden-Fryslân 2018,
την Janneke Wegman για τη µοναδική της φιλο-
ξενία, την Gieneke Verhoeven και την Annemieke
Steemers.

Τρεις Ελευσίνιοι ταξίδεψαν στην Leeuwarden της Ολλανδίας κατόπιν της συµµετοχή τους 
στην Ηµέρα Γειτονιάς των ΠΠΕ (ECoC's Neighbours' Day) από τις 25 ως τις 27 Μαΐου 2018.

EEEElllleeeeuuuussssiiiissss    2222000022221111    EEEEuuuurrrrooooppppeeeeaaaannnn    CCCCaaaappppiiiittttaaaallll    ooooffff    CCCCuuuullllttttuuuurrrreeee    
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ΓΓρρααφφεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς
∆∆ήήµµοουυ  ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ-
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΣ
Αριθµός Υποψηφίων:10
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: Από 25 έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΖΑΜΙΩΝ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή όχι Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
(Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτοι
Γυµνασίου-Απόφοιτοι Λυκείου
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα:Γνώση Picking &
Scanner
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο
ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ -
ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ( Άντρες)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών

Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
OPERATION MANAGER
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Πτυχιούχοι
ΑΕΙ/ΤΕΙ
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Ξένες Γλώσσες : Αγγλικά
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΛΑΡΚ (ΜΕ
Α∆ΕΙΑ)
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 45 ετών
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 40 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο

Προϋπηρεσία: Απαραίτητη στην Βιοµ-
ηχανία
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 35 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Απόφοιτος
Μέσης Εκπαίδευσης
Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Βασικές Γνώσεις Η/Υ
Προϋπηρεσία: Επιθυµητή ΟΧΙ Απαρ-
αίτητη
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΙ Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΠΕΙ

Επιθυµητά Προσόντα:
Ηλικία: έως 47 ετών
Εκπαιδευτικό Επίπεδο:Ανεξάρτητο
Προϋπηρεσία: Απαραίτητη
Πρόσθετα Προσόντα :Κάτοχοι ∆ιπλώµα-
τος ADR
Επιθυµητό: κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίαα::
ΓΓρρααφφεείίοο  

ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  ∆∆ήήµµοουυ
ΑΑσσππρροοππύύρργγοουυ,,
ΣΣααλλααµµίίννοοςς  2200,,  

ΌΌππιισσθθεενν
∆∆ηηµµααρρχχεείίοουυ..
ΤΤηηλλέέφφωωνναα  

ΕΕππιικκοοιιννωωννίίααςς::
22113322000066448899  

&&  22110055557766770044  EEmmaaiill
γγιιαα  ααπποοσσττοολλήή  
ΒΒιιοογγρρααφφιικκώώνν::

iinnffoo@@aappaassxxoolliissiiaasspp..ggrr
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Ν
έος πον οκέφαλος περιµέν ει όσους ιδιοκτήτες
Ι.Χ. έχ ουν  καταθέσει τις πιν ακίδες του αυτο-
κιν ήτου τους στην  εφορία καθώς µειών εται ο

χ ρόν ος µέσα στον  οποίο θα πηγαίν ουν  για καταστρ-
οφή.

Μόλις περάσουν  18 µήν ες από την  ηµεροµην ία της
κατάθεσης (υποβολή δήλωσης ακιν ησίας οχ ήµατος) οι
πιν ακίδες θα καταστρέφον ται και οι ιδιοκτήτες θα
πρέπει ν α καταθέτουν  ν έο αίτηµα για πιν ακίδες µε
κόστος φυσικά. Η διάταξη προβλέπει τη µείωση κατά
6 µήν ες, από 24 σε 18 µήν ες του χ ρόν ου στον
οποίον  θα καταστρέφον ται οι πιν ακίδες.

Αν  πιν ακίδες κυκλοφορίας εν ός οχ ήµατος καταστρ-
αφούν  και δοθούν  για αν ακύκλωση από την  εφορία
λόγω της παρέλευσης του 18µήν ου και ο ιδιοκτήτης
του οχ ήµατος επιθυµεί ν α το θέσει εκ ν έου σε κυκλο-
φορίας τότε θα πρέπει ν α λάβει µια σχ ετική βεβαίωση
από την  εφορία και ν α την  υποβάλλει στην  αρµόδια
∆ιεύθυν ση Μεταφορών .

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει ν α καταβάλλουν  και παρά-
βολο έκδοσης πιν ακίδων  ύψους 30 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες ΙΧ έχ ουν  τη δυν ατότητα ν α αν α-
ν εώσουν  και ν α παρατείν ουν  την  προθεσµία των  18
µην ών . Μπορούν  ν α το κάν ουν  µε άρση της ακιν -
ησίας του οχ ήµατός τους για έν α µήν α, για τρεις µήν ες
ή µέχ ρι το τέλος του έτους.

Τι χρειάζεται για άρση ακινησίας
1. Για άρση ακιν ησίας χ ρον ικής διάρκειας 1 µην ός,

καταβάλλον ται τα 2/12 των  αν αλογούν των  στο όχ ηµα
ετήσιων  τελών  κυκλοφορίας. ∆ηλαδή πληρών ετε τέλη
κυκλοφορίας για 2 µήν ες.

2. Για άρση ακιν ησίας χ ρον ικής διάρκειας 3 µην ών ,
καταβάλλον ται τα 4/12 του ποσού των  αν αλογούν των
στο όχ ηµα ετήσιων  τελών  κυκλοφορίας. Για τους 3
µήν ες θα πρέπει ν α πληρωθούν  τα τέλη κυκλοφορίας
που αν τιστοιχ ούν  σε 4 µήν ες.

3. Για άρση ακιν ησίας για το υπόλοιπο διάστηµα του
έτους και µέχ ρι το τέλος του έτους (31.12.2018), κατα-
βάλλον ται τα δωδέκατα του ποσού των  αν αλο-
γούν των  στο όχ ηµα ετήσιων  τελών  κυκλοφορίας που
αποµέν ουν  από την  ηµεροµην ία της άρσης µέχ ρι και
το τέλος του έτους συν  2/12 των  αν αλογούν των  ετή-
σιων  τελών . ∆ηλαδή καταβάλλεται η αν αλογία των
τελών  για κάθε µήν α, συν  τα τέλη δύο µην ών  ακόµη.

Ποιοι εξαιρούνται
Εξαιρούν ται από όλο αυτό οι ιδιοκτήτες οχ ηµάτων

τα οποία καταστράφηκαν  εξαιτίας φυσικών  καταστρο-
φών  σε περιοχ ές που κηρύχ θηκαν  σε κατάσταση
έκτακτης αν άγκης τον  Σεπτέµβριο, τον  Οκτώβριο και
τον  Νοέµβριο του 2017 καθώς και την  πυρκαγιά της
11ης Σεπτεµβρίου 2017 στη ∆υτική Αχ αΐα, στις τέως
κοιν ότητες Σαν τοµέρι, Χαραυγή, Άρλα, Φώσταιν α,
Ελαιοχ ώριο και Πετροχ ώριο.

Οι ιδιοκτήτες αυτών  των  οχ ηµάτων  πρέπει ν α υπο-
βάλλουν , εν τός εν ός µην ός από την  δηµοσίευση του
ν όµου στο ΦΕΚ, δηλαδή έως τις 30.4.2018, αίτηση
διαγραφής αυτών  από το Μητρώο Αδειών  Κυκλοφορίας
οχ ηµάτων  του Υπουργείου Υποδοµών  και Μεταφο-
ρών , χ ωρίς την  προσκόµιση Πιστοποιητικού κατα-
στροφής και χ ωρίς την  καταβολή οποιουδήποτε τέλο-
υς διαγραφής.

Η αίτηση, συν οδευοµέν η από βεβαίωση του οικείου
∆ήµου στον  οποίο ο αιτών  δηλών ει την  κατοικία του
ή πιστοποιείται ότι εκεί αποδεδειγµέν α ασκεί εργασια-
κή ή επαγγελµατική απασχ όληση, υποβάλλεται σε
οποιαδήποτε υπηρεσία Μεταφορών  και Επικοιν ω-
ν ιών  των  Περιφερειών  της χ ώρας.

Στον  αιτούν τα χ ορηγείται βεβαίωση διαγραφής, µε
ηµεροµην ία τις παραπάν ω αν αφερόµεν ες ηµεροµ-
ην ίες φυσικής καταστροφής αν ά τόπο όπου συν έβη
αυτή και εξαιτίας της οποίας καταστράφηκε/αχ ρη-
στεύθηκε το όχ ηµα. Αίτηση διαγραφής µπορεί ν α
υποβληθεί και από κληρον όµους για κληρον οµηθέν τα
οχ ήµατα µετά την  δήλωση αποδοχ ής κληρον οµιάς,
καθώς και από συγγεν είς πρώτου βαθµού, η συγγέν εια
των  οποίων  αποδεικν ύεται µε πιστοποιητικό οικογε-
ν ειακής κατάστασης.

∆
εν είναι η πρώτη φορά
που µια κυβέρνηση,
«παίζει» µε τον χρόνο και

το σύστηµα των αυτοδιοικητικών
εκλογών µε τον τρόπο που εκείνη
πιστεύει ότι µπορεί να αποκοµίσει
περισσότερα κοµµατικά οφέλη.

Πάντοτε οι κυβερνήσεις προ-
σπαθούσαν να φέρουν την αυτο-
διοίκηση στα µέτρα τους. 

Μια µατιά στο ράβε ξήλωνε στον
χρόνο των θητειών τα τελευταία
χρόνια αρκεί για να επιβεβαιώσει
του λόγου το αληθές.

Υπήρξαν θητείες που κράτησαν
τέσσερα (2006-2010), τριάµισι
(2011-2014), πέντε χρόνια (2014-
2019) και τώρα πάλι επιστρέφουµε
στην τετραετή θητεία (2019-2023). 

Οι πειραµατισµοί και τα εκλογο-
µαγειρέµατα ωστόσο είχαν πάντοτε
ένα όριο. Τέλειωναν εκεί που
άρχιζε να απειλείται η κανονικότητα
στη λειτουργία των θεσµών. Με
τον «Κλεισθένη» η λογική αυτή
πήγε περίπατο.

Με τον νέο νόµο που ψηφίστηκε
στη Βουλή για πρώτη φορά από τη
µεταπολίτευση, η αυτοδυναµία και
η σταθερότητα στην αυτοδιοίκηση,
από αδιαµφισβήτητα δεδοµένα,
µετατρέπονται σε ζητούµενα. 

Για πρώτη φορά ο ρόλος των
µειοψηφιών γίνεται σηµαντικότερ-

ος από αυτόν των
πλειοψηφιών. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ έπραξε αυτό
που κανείς άλλος δεν
είχε ποτέ διανοηθεί. 

Για να επιβιώσει
από την πολιτική
λαίλαπα που βλέπει
να έρχεται καταπάνω
της, προτίµησε να
ρίξει στη φωτιά της
ακυβερνησίας τους δήµους και τις
περιφέρειες, αρκεί η ίδια µε τις
µειοψηφικές παρατάξεις της να
µπορεί – τουλάχιστον έτσι πιστεύει
- να διαδραµατίζει ρόλο ρυθµιστή.

Με το νέο σύστηµα οι εκλεγµέ-
νοι από τον λαό δήµαρχοι και περ-
ιφερειάρχες δεν θα µπορούν
στηριγµένοι στις δικές τους παρα-
τάξεις να εφαρµόζουν την πολιτική
και το πρόγραµµά τους – µε εξαίρ-
εση τις λιγοστές περιπτώσεις που
κάποιος θα συγκεντρώσει από τον
α’ γύρο το 50+1%. 

Θα πρέπει κάθε φορά να
βγαίνουν προς άγραν ψήφων από
άλλη ή άλλες παρατάξεις για να
συγκεντρώνουν την πλειοψηφία
που απαιτείται.

Είναι φανερό ότι µε το νέο εκλο-
γικό σύστηµα η τοπική δηµοκρατία
κινδυνεύει να γίνει έρµαιο της

συνδιαλλαγής, της οµηρείας, των
συσχετισµών, των υπόγειων δια-
δροµών. 

Η τύχη των δήµων και των περ-
ιφερειών είναι στα χέρια των ίδιων
των πολιτών.

Στις επόµενες αυτοδιοικητικές
εκλογές οι πολίτες µε την ψήφο
τους δεν θα κρίνουν µόνο ποιοι
θα είναι οι επόµενοι δήµαρχοι και
περιφερειάρχες, που το δίχως
άλλο θα πρέπει να έχουν ικανότητα
στο διοικείν, στη σύνθεση και στη
συναίνεση.

Θα κρίνουν τη δυνατότητα να
δηµιουργηθούν σχήµατα που θα
µπορούν να συνεργαστούν αρµο-
νικά και να διοικήσουν µε επιτυχία
και αποτελεσµατικότητα τα του
οίκου τους.

Και αυτό είναι το πιο σηµαντικό
διακύβευµα.

Πινακίδες αυτοκινήτων: Πινακίδες αυτοκινήτων: 
Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να τις χάσουν

«Αντίστροφη µέτρηση» για το 
στεγαστικό επίδοµα (1.000 ευρώ)

Ολόκληρη η απόφαση
- Ποιοί και πώς συµµετέχουν

Ανοίγει από την Παρασκευή (27/7) η πλατφόρµα
για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού
επιδόµατος, σύµφωνα µε απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα θα παραµείνει ενεργή
για υποβολή αίτησης χορήγησης του φοιτητικού
στεγαστικού επιδόµατος των 1.000 ευρώ, έως τις
31/7.

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν
την αίτηση ή να οριστικοποιήσουν την αίτηση
που αποθήκευσαν προσωρινά, ακολουθώντας
τον παρακάτω σύνδεσµο: https://stegastiko.mine-
du.gov.gr/.

Γ. Σγουρός: Το νέο διακύβευµα 
των αυτοδιοικητικών εκλογών



Η φυγή ν έων  και καταρτισµέν ων
Ελλήν ων  στο εξωτερικό όχ ι λόγω της
κρίσης αλλά κυρίως εξαιτίας της διαφθο-
ράς και οι παν ακριβές καλοκαιριν ές δια-
κοπές στα ελλην ικά ν ησιά στις σελίδες
του γερµαν όφων ου Τύπου.

Στη διαδικτυακή σελίδα της
Handelsblatt, o αν ταποκριτής της οικο-
ν οµικής εφηµερίδας στην  Αθήν α Γκερν τ

Χέλερ αν αφέρεται εκτεν ώς σε άρθρο µε
τίτλο «Μια χ ώρα που µατών ει» στη φυγή
µισού εκατοµµυρίου ν έων  Ελλήν ων  στο
εξωτερικό. Το άρθρο ξεκιν άει µε το
παράδειγµα του 38χ ρον ου Αλέξαν δρου
και της συζύγου του, οι οποίοι όχ ι µόν ο
δεν  είν αι άν εργοι αλλά έχ ουν  και καλοπ-
ληρωµέν ες δουλειές:

«∆εν  φεύγουµε από
αν άγκη αλλά γιατί δεν  βλέ-
πουµε µέλλον  για εµάς και
τα παιδιά µας' λέει ο Αλέ-
ξαν δρος. Από τότε που
ξεκίν ησε η κρίση το 2009,
η Ελλάδα έχ ασε το έν α
τέταρτο της οικον οµικής
της απόδοσης. Εν τωµε-
ταξύ αυξάν εται και πάλι το
ΑΕΠ αλλά αν αιµικά: 1,4%
τον  προηγούµεν ο χ ρόν ο,
πιθαν όν  2% αυτό τον
χ ρόν ο. Η αν εργία βρίσκε-
ται στο 20% και στους
ν έους 15 έως 25 χ ρόν ων
φθάν ει µάλιστα στο 42%.
Θα διαρκέσει ακόµα πολλά
χ ρόν ια µέχ ρι η Ελλάδα ν α
αποκτήσει και πάλι το
επίπεδο που είχ ε πριν
από την  κρίση. Αυτό όµως
που µακροπρόθεσµα βαρ-
αίν ει πολύ περισσότερο
απ‘ ό,τι η ύφεση και η αν ε-
ργία, είν αι ότι πάν ω από
µισό εκατοµµύριο Έλλην ες
έφυγαν , στην  πλειον ότητά
τους µε πτυχ ίο ΑΕΙ».

Και το άρθρο συν εχ ίζει
λίγο παρακάτω: «∆εν  είν αι
µόν ο η κρίση και η υψηλή
αν εργία που σπρώχ ν ουν

τους Έλλην ες στο εξωτερικό. Αυτό
δείχ ν ει έρευν α της εταιρείας ICAP, η
οποία βασίζεται σε συν εν τεύξεις που
έγιν αν  ηλεκτρον ικά µε 1068 απόδηµους
σε 61 χ ώρες. Μόν ο το έν α τρίτο των
ερωτηθέν των  αν έφεραν  την  κρίση ως
την  αιτία για την  οποία έφυγαν . Το 44%
δήλωσε ότι έφυγαν  στο εξωτερικό διότι
επικρατεί διαφθορά στη χ ώρα και η από-
δοση δεν  αν ταµείβεται. 27% δήλωσε τις
καλύτερες συν θήκες εργασίας στο εξωτε-
ρικό. Έν ας  στους τέσσερεις αν έφερε
πως οι καλύτερες αποδοχ ές ήταν  ο
λόγος που τον  οδήγησε ν α πάρει την
απόφαση ν α µεταν αστεύσει».

Ακριβές οι διακοπές στην Ελλάδα
«Ελλάδα, µια ακριβή απόλαυση δια-

κοπών » είν αι ο τίτλος µε τον  οποίο επι-
γράφει το άρθρο του ο Φέρυ Μπατζόγλου
στην  εφηµερίδα Tiroler Tageszeitung. Το
δηµοσίευµα αν αφέρεται στα ακριβά εισι-
τήρια, διαµον ή και φαγητό για όσους
θέλουν  ν α κάν ουν  διακοπές στην  Ελλά-
δα. «∆ιαδροµή από τον  Πειραιά στην
Τήν ο µε έν α συµβατικό, αργοκίν ητο
καράβι που πλέει στο Αιγαίο. Ο καφές
φίλτρου κοστίζει το καθόλου ευκαταφρ-
όν ητο ποσό των  4 ευρώ και το γλυκό

φθάν ει µάλιστα τα 6 ευρώH. Ακριβά δεν
είν αι όµως µόν ο τα ν ησιά αλλά και η
ηπειρωτική χ ώρα, ωστόσο αν αµέν ον ται
32 εκατοµµύρια τουρίστες.10% περισσό-
τεροι σε σύγκριση µε τον  προηγούµεν ο
χ ρόν ο. Έν α ν έο ρεκόρ».

Η εφηµερίδα συν εχ ίζει: «Οι διακοπές
στην  Ελλάδα έγιν αν  µια ακριβή απόλαυ-
ση την  οποία πολλοί ν τόπιοι δεν  µπορ-
ούν  ν α αν τέξουν . Μια διαδροµή µε το
πλοίο µετ‘ επιστροφής για µια οικογέν εια
µε αυτοκίν ητο στη Λέσβο κοστίζει 600
ευρώ. Τα καταλύµατα για έν αν  µέσο
εργαζόµεν ο είν αι απλησίαστα. Κάτω
από 150 ή 200 ευρώ τη βραδιά στη
Μύκον ο ή στην  Σαν τορίν η δεν  υπάρχ ει
κάτι αξιοπρεπές για ν α µείν εις».

Και η Tiroler Tageszeitung καταλήγει:
«Οι ν τόπιοι δεν  έχ ουν  κάν έν α κέρ-

δος από όλα αυτά. Μάγειρες, σερβιτόροι,
ρεσεψιον ίστ ή καµαριέρες για έν α
µην ιαίο µισθό 200, 300 ή το πολύ 900
ευρώ. Εφτά µέρες την  εβδοµάδα. Άπειρ-
ες, απλήρωτες υπερωρίες θεωρούν ται
κάτι απολύτως φυσιολογικό».

πηγή: Deutsche Welle

12-θριάσιο Tρίτη 24 Ιουλίου 2018 

Handelsblatt: Οι Έλληνες φεύγουν,
η χώρα εξακολουθεί να µατώνει

Η φυγή νέων και καταρτισµένων Ελλήνων στο
εξωτερικό όχι λόγω της κρίσης αλλά κυρίως εξαιτίας

της διαφθοράς απασχολεί τον γερµανικό Τύπο.
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ΓΑΜΟΣ 
Ο ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΑ ΚΑΙ Η ΣΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΑΠΙΑ ΤΟΥ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΑΝΗΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ

ΣΟΥΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ  
ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΑ ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΑ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ  

Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου Μεγαρέων

Ο Σταθµός Ψυχ οκοιν ων ικής Υποστήριξης λειτουργεί
καθηµεριν ά (∆ευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 8:00-
16:00. Επιπλέον , λειτουργεί γραµµή υποστήριξης

καθηµεριν ά 9:00-14:00 στο τηλέφων ο 22960 26719.
Οι υπηρεσίες παρέχ ον ται δωρεάν  σε όλους.

∆ιευθύν σεις: Κέν τρο Κοιν ότητας 
Μιν ώας & ΠΕΟΑΚτηλ. 22960 26862

Πλούτων ος 3 τηλ. 22960 26719
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Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυρ-
γο Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222,
επαγγελµατικός χώρος (1ος
όροφος) 160τ.µ. για κέντρο
ξένων γλωσσών. Τιµή
συζητήσιµη. 
Βασιλική, τηλ. επικοινωνίας 
6970878514, 2105598748

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός

χώρος 105 τετραγωνικών
µέτρων στο κέντρο του Ασπρ-
οπύργου (Σαλαµίνος & Κολο-
κοτρώνη). ∆εν διατίθεται για
χώρο εστίασης (προτίµηση
φαρµακείο / γραφεία)

Τηλέφωνο επικοινωνίας
6974792931 κος Σταύρος

ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΑΑΣΣΠΠΡΡΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  

- Ενοικιάζεται κατάστηµα 110
τ.µ. επί  της Λεωφόρου 
∆ηµοκρατί ας και  πωλεί ται  ο
επαγγελµατι κός εξοπλι σµός
του. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

- Ενοικιάζεται  σπί τι  100 τ.µ.
στο κέντρο του Ασπροπύργου,
οροφοδι αµέρι σµα µε 2 κρε-
βατοκάµαρες, κουζί να, 
σαλονοτραπεζαρί α και  µπά-
νι ο. Τηλέφωνο επι κοι νωνί ας
6945334415

Ενοικιάζεται στην Μάνδρα
ισόγειος επαγγελµατικός
χώρος 67τµ  πλησίον 2ου 
∆ηµοτικού σχολείου.  ∆ιαθέτει
πατάρι, αποθήκη και θέση
στάθµευσης. Κατάλληλο για
γραφείο ή mini market.  Τιµή
συζητήσιµη. 6977982173

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
(ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ) 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 160τµ.
∆ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

( ΠΡΩΗΝ ΒΡΕΦΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ). ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6973823418.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
65 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC,
AIRCONDITION,
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ
6946288952

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 
Μονοκατοικία 60 τµ. στα Νεόκτι-
στα Ασπροπύργου στη θέση ∆ε-
µερτζή πίσω από το ∆ηµοτικό
σχολείο κάθετα στην Ηρώων
Πολυτεχνείου.
∆ιαθέτει κήπο 100 τ.µ. , µπάρµ-
πεκιου και υπέρ οχη θέα στο
Θριάσιο και τον κόλπο του Σκα-
ραµαγκά.Μόνο για οικογένειες
τηλ. 6944636483

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 
επαγγελµατικοί χώροι - γραφεία
(ισόγειο και 2ος όροφος) στο
κέντρο του Ασπροπύργου, για
οποιαδήποτε χρήση. 
Τηλ. επικοινωνίας 
6974011586.   (21.2. 17)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 65
Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ ΜΕ 2 WC, AIR-
CONDITION, ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 6946288952
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: ∆ιατίθεται (ενοικία-
ση ή πώληση) κεντρικό κατά-
στηµα (Οδός Παγκάλου) 300τµ
+ 100τµ βοηθητικός χώρος. τηλ.
επικοινωνίας:
6934689242.(22.7.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 90ΤΜ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2105571925 &
6949073467 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα
54 τ.µ., 1ου, 1 υ/δ, κατασκευή
'76, µπάνιο, κεντρική θέρµανση,
κλιµατισµός, ανακαινισµένο, α-
νακαίνιση '15, τιµή 250€,
συζητήσιµη
6949629435

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία
80 τ.µ., ισόγεια, 2 υ/δ

, 
κατασκε-

υή '65, µπάνιο, α
νοικτό πάρκιν, κήπος 170 
τ.µ., ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245τµ, τιµή 370€-
2111041100

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλείται οικόπεδο 1400τµ στην
Αγία Σωτήρα µε 40 τµ κτίσµα στην
Αγία Σωτήρα ανταλάσσεται και µε
διαµέρισµα η µαγαζί. 
Επικοινωνία : 6984792490

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΓΚΟΡΥΤΣΑ,
υπό κατασκευή γκαρσονιέρα 35
τ.µ., στον ηµιώροφο, 1 υ/δ mas-
ter, κατασκευή '17, µπάνιο, προ-
κασκευασµενο, µεταφέρεται στο
χωρο σας, τιµή 6.500€, συζητή-
σιµη , 10:00-22:00--
6970343665

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος Το-
πος, µονοκατοικία 57 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ, κατασκευή '85, µπά-
νιο, σε οικόπεδο 170 τ.µ., ενιαιο
σαλονι - κουζινα, τζάκι, πάρκιν,
αποθήκη, κήπος, ελεύθερη, α-
νακαινισµένη, ανακαίνιση '10, τι-
µή 30.000€, συζητήσιµη ,
210/5764121

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Ηµερος το-
πος, µονοκατοικία 280 τ.µ., ισό-
γεια, 2 υ/δ (το 1 master), µπά-
νιο, καλή κατάσταση, τιµή
60.000€,
συζητήσιµη.6953058205

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νέα Ζωή, µο-
νοκατοικία 100 τ.µ., ισόγεια, πρ-
οσόψεως, 3 υ/δ (το 1 master),
κατασκευή '78, µπάνιο, wc, σε
οικόπεδο 400 τ.µ., θέα βουνό,
ανοικτό πάρκιν, αποθήκη, κή-
πος, ελεύθερη, άριστη κατάστα

ση, ανακαίνιση '00, τιµή 35.000€
6986257643

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλείται οικόπεδο εντός
σχεδίου στον περιφερειακό της
Αγίας Παρασκευής έκτα
σης 500 µέτρων . Τηλ.
6936678467  (6.12.16)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
Πωλoύνται 2 οικόπεδα στην πε-
ριοχή Ρουπακίου, 600 τ.µ. το
καθένα εντός σχεδίου. Τηλ. επι-
κοινωνίας 6977010051 (ώρες
10:00-13:00 )  (7.1.17)

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Νεόκτιστα,
µονοκατοικία 90 τ.µ., 3 υ/δ, κή-
πος 60 τ.µ., καρποφόρα δέντρα,
πωλείται λόγω ανάγκης, τιµή
20.000€τηλ: 2105126436

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 58 τ.µ., 1ου - 2ου - 4ου, 1
υ/δ, κατασκευή '05, µπάνιο, ε-
πιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµαν-
ση, κλιµατισµός, πόρτα ασφα-
λείας, τέντες, θέα θάλασσα,
µεσίτες δεκτοί, τιµή 57.000€,
συζητήσιµητηλ: 6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ νεόδµητη γκαρσονι-
έρα 31 τ.µ., 1ου - 2ου, 1 υ/δ, κα-
τασκευή '05, µπάνιο, studio, τέν-
τες, δωµάτιο µε ενιαία κουζίνα,
κλιµατιστικό, τιµή 28.000€,
συζητήσιµη
τηλ:6978415698

ΕΛΕΥΣΙΝΑ Παράδεισος, ηµιτε-
λής µεζονέτα 162 τ.µ., 2 επίπε-
δα, ισόγεια, γωνιακή, 4 υ/δ (το 1
master), 2 µπάνια, σε οικόπεδο
183 τ.µ., πάρκιν, αποθήκη 25
τ.µ., τιµή 309.000€, συζητήσιµη
Πωλείται οικόπεδο 
εντός σχεδίου πόλεως Ρου-
πακίου 400µ². Τιµή 35.000€
Είκοσι χιλιάδες µετρητά και
1.500€ τον µήνα. Πληροφορίες
στο 6977-646768.

ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ)
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ ΜΑΝ∆ΡΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
ΒΑΣΩ  6986712390

ΚΥΡΙΑ ζητά εργασία για οικιακή
βοηθός και φύλαξη ηλικιωµένων
στην περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Τηλ. 6944802271

Κυρία Ελληνίδα αναλαµβάνει οι-
κιακές εργασίες(καθαριότητα -
σίδερο) µε 5 ευρώ την ώρα . Κα.
Σοφία 6997505700

ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΦΥΛΑΞΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ. ΤΗΛ. 6974394991

ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ ΕΤΩΝ 38
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙ∆Α
ΒΡΕΦΩΝ. 
ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ ΣΕ
ΒΡΕΦΗ ΕΩΣ 3 ΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ -
ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΓΥΡΩ
∆ΗΜΟΙ. ΠΡΩΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ. 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο
Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ :
6977403342

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ
ΩΣ ΒΟΗΘΟΣ - ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ
(ΟΧΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ)ΣΤΗΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ. ΤΗΛ
6986712390. Κα Βάσω.

Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη
και φροντίδα παιδιών σε περ-
ιοχές της ∆υτικής Αττικής µε χρ-
όνια προϋπηρεσία. Τηλ.
6994948553. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ &

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ. 

Γραφείο: Φυλής 8 Ά Ασπρόπυρ-
γος.Τηλέφωνο: 210-5573042.
Fax: 210-5576988

ΖΗΤΟΥΝ
ΖΖηηττεείίττααιι  εερργγαασσίίαα  ωωςς
ααννεειιδδίίκκεευυττοοςς  εερργγάάττηηςς,,
γγιιαα  µµεετταακκοοµµίίσσεειιςς  ήή  σσεε
ααπποοθθήήκκεεςς  ((υυππάάρρχχεειι
ππρροουυππηηρρεεσσίίαα)),,  σσττηηνν
ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΘΘρριιαασσίίοουυ..
ΤΤηηλλ  66994477888822556622

ΖΗΤΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην
Ελευσίνα ή τον Ασπρόπυργο
6985960067

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο
400, 500 ή 600 τµ στα Γερµανικά
Ασπροπύργου. Τηλ επικοινωνίας:
6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στον Ασπρόπυργο
διαµέρισµα ή µονοκατοικία για
ενοικίαση. Κατα προτίµηση τρ-
ιάρι. 
Τηλ: 6946971237

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Ζητείται νέος µε εκπληρωµέ-
νες τις στρατιωτικές υποχρ-
εώσεις για κατάστηµα βιοµ-
ηχανικών ειδών στον Ασπρ-
όπυργο. Απαραίτητη η γνώση
χρήσης Η/ΥΠ. Βιογραφικό
στο mail 
centromecanicca@yahoo.gr.
Τηλ. fax: 2105570474

ΖΖηηττεείίττααιι  αρτοποιός 
περιοχή Μάνδρα Αττικής.
Τηλ: 6945728662 - Αναστά-
σιος

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΥΡΙΑ ΜΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΓΙΑ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
τηλ. 6945930393

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  77,,55  
σσττρρέέµµµµαατταα  θθέέσσηη  ΚΚααττσσοουυλλιιέέρρηη  κκοοννττάά

σσττοο  ΡΡοουυππάάκκιι
Πωλούνται 7,5 στρέµµατα θέση Κατσουλιερη

κοντά  στο Ρουπάκι Τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6948560208

ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς::  ππωωλλοούύννττααιι  2244  
σσττρρέέµµµµαατταα  σσττηη  θθέέσσηη  ΡΡυυκκιιάά

Αχαρακτήριστη ζώνη περίπου 24 στρέµµατα
θέση Ρυκιά Ασπρόπυργος. Τηλέφωνο ‘επικοι-

νωνίας: 6948560208

<<Ενοικιάζεται  ισόγειο
κατάστηµα 63µ² 

επί της οδού Φυλής 8Α. 
Πληροφορίες στα

τηλέφωνα 6947-264784 
και 6985066463>>.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ DI TORRE 
ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
6977426279

Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο 
Λεωφόρος ΝΑΤΟ 222, επαγγελµατικός

χώρος (1ος όροφος) 160τ.µ. 
για κέντρο ξένων γλωσσών.
Τιµή συζητήσιµη. Βασιλική, 

τηλ. επικοινωνίας 6970878514,
2105598748

ΚΚΚΚΑΑΑΑΘΘΘΘΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΙΙΙΙΝΝΝΝΗΗΗΗ
ΕΕΕΕΝΝΝΝΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΡΙΑΣΙΟ 
213 2028000
ΙΚΑ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
ΙΚΑ - Ασπρόπυργος
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου 18ο ΧΛΜ,
193 00 Ασπρόπυργος Αττικής
2105577550
ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΥΓΕΙΑΣΚοντούλη και ∆ραγούµη Ίωνος,
Κάτω Ελευσίνα, 210 556 0948

ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210 2318684
ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2469171
ΙΚΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5555373

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ: 213 2047002

∆ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5577190 - 210 5571805
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
210 5581070
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 210 5581072
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 210 5581085
ΚΕΠ 213 2006700-9213 2006710
(∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
213 2072300-2, 210 2415300-2
ΑΣΤΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210
2478000
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2478020
∆ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 210 2407444
∆ΕΗ 210 2469393 (∆. ΒΑΡΕΛΑ 3 &
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 7 - ΠΛ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)
ΕΥ∆ΑΠ 210 2405240-1 ΒΛΑΒΕΣ 214
45504562
ΚΕΠ 213 2060200 (∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 34
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ
210 24000216
ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ 210 2468360

∆ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
210 5537100 - 5537252
∆ΗΜ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 213 2140410
Αστυνοµικό Τµήµα 210 55 46 674
- 210 55 46 285
Τροχαία ∆ήµητρος & Εθν. Αντιστάσεως
210 55 46 579 - 210 55 46 930
Λιµεναρχείο 210 55 42 454
Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας
210 55 62 804 - 8
Αεροδρόµιο Ελευσίνας 210 55 05 000
Ειρηνοδικείο 210 55 46 055
Ο. Σ. Ε. 210 55 46 521
Τελωνείο 210 55 46 502
∆ασονοµείο 210 55 46 964
Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας ∆υτ. Αττικής
210 55 46 237 - 210 55 46 321
Επιθεώρηση Εργασίας 210 55 48 046
Ο. Α. Ε. ∆. 210 55 42 412
∆. Ε. Η. Ηρώων Πολυτεχνείου 108 2 1 0
55 46 227
∆. Ε. Η. ( Βλάβες ) 10507
Ε.Υ.∆.ΑΠ. ( Βλάβες ) 1022
Ο. Τ. Ε. Γ. Παύλου 210 55 42 299
- 210 55 46 399
ΕΛ. ΤΑ. Περσεφόνης 14 210 55 46 564
ΕΛ. ΤΑ. ( Κέντρο ∆ιανοµής ) Κυπραίου 146
210 55 62 769

Εφορία Αρχαιοτήτων 210 32 19 776
Αρχαιολογικό Μουσείο 210 55 46 019

∆ΗΜΟΣ ΜΑΝ∆ΡΑΣ
213 2014900
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210
55555512
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΝ∆ΡΑΣ 210 5558577
ΚΕΠ 210 5559626

∆ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
2132042700-1
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 213
2038801
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ 210
2486223
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210
2474446
ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 210 2319180

∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
22960 81007
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 22960 22100
ΙΚΑ 22960 21537 
ΚΕΠ 22960 83270

∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 213 20 47 200 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ : 213 20 47 215,
FAX : 210 58 19 841, email : gm@haidari.gr
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ : 213 20 47 263  ,  213 20 47
262 , 213 20 47 269   FAX : 210 58 11 621
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(∆ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ) : 213 20 47 253  ,  213 20
47 254 , 213 20 47 258   FAX : 210 58 11
621

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ :
213 20 47 265 , 213 20 47 266 , 
213 20 47 267
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ : 213 20 47 268 ,
213 20 47 269 , 213 20 47 270 
ΤΜΗΜΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ &
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ : 213 20 47 256 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : 213 20 47 204, 213 20
47 255, 213 20 47 344 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ :
213 20 47 244 , 210 58 18 860
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ : 210 58 22 240
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ : 210 58 10 901 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ
ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ : 213 2047360 , 213 20 47 364
, 213 20 47 367  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ-ΒΡΑΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ : 213 20 47 264 , 213 20 47 251
, 213 20 47 249 , 213 20 47 250 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΕΡΕΙΣΜΑ) : 210
53 23 090
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ : 210 58 21 574
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΤΑΚΙ : 210
58 21 639 , 210 53 21 142
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΑΣΟΥΣ : 210 58
22 074 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑΣ : 210 58 21
723
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΠΗ 

1ο ΚΑΠΗ: 210 58 12 080 
2ο ΚΑΠΗ: 210 53 21 631 
3ο ΚΑΠΗ: 210 58 15 608

ΧΧΡΡΗΗΣΣΙΙΜΜΑΑ  ΤΤΗΗΛΛΕΕΦΦΩΩΝΝΑΑ
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 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι  
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς

σσττοονν  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοο

Ενοικ ιάζεται Επαγγελµατικ ός
Χώρος για γραφείο ή κ ατά-

στηµα επί της οδού
ΠΛΑΤΩΝΟΣ έναντι

Πλατείας Ηρώων 1ου ∆ηµο-
τικ ού Σχολείου 60 τ.µ. 

Τηλέφωνο επικ οινωνίας: 
6974410178

ΕΕννοοιικκιιάάζζεεττααιι
ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκόόςς  ΧΧώώρροοςς    --
ΠΠεερριιοοχχήή  ΑΑσσππρρόόππυυρργγοοςς

Ενοι κι άζεται  Επαγγελµατι κός
Χώρος 1ου Ορόφου, γι α γραφ-

ε ί ο ή κατάστηµα 
επι  της Λεωφόρου ∆ηµοκρ-

ατί ας, στη διασταύρωση Ασπρ-
οπύργου (µε  θέα την  Εθνι κή
Οδό). 60 τετραγωνι κά µέτρα,
µε  θέση πάρκι νγκ. τηλέφωνο
επι κοι νωνίας: 2105574070 &

6974668763



16-θριάσιο Tρίτη 24 Ιουλίου 2018 


